FT

Fordons- och transportprogrammet
Fordonsprogrammet bjuder på massor av möjligheter för dig som är
intresserad av bilar och är dessutom en bra grund för andra praktiskt
krävande yrken. Utrustningsnivån är modern. Vi jobbar i nära samarbete
med flera ledande företag inom branschen.

Arbete i karaktärsämnen
På Holavedsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Personbil.
Att arbeta som fordonsmekaniker är kreativt, roligt och intressant. Det är ett yrke i ständig utveckling, där branschen
tar stort utbildningsansvar för att hålla kompetensen kvar på
företagen. Du får möjlighet att utmana ditt intresse för bilar
i nära samarbete med branchen.

Fordonsprogrammet har ljusa och fina lokaler, där alla tre
årskurserna jobbar nära varandra. Vi har egna bilar med
modern elektronik för felsökning med bland annat datautrustning från Volvo, Mekonomen och Bosch.

Under årskurs 1 läggs grunderna för inriktningen. Vi strävar
efter sammanhängande block i yrkeskurserna där vi varvar
teoretisk undervisning med praktiskt arbete i vår nyligen
renoverade verkstad. Från årskurs två tar vi emot kundbilar
för reparation. Vi försöker ständigt att hitta fordon som passar in i undervisningen för att kunna verklighetsanpassa.

Valbara kurser
Gymnasieexamen inom programmet ger behörighet till
flera utbildningar inom yrkeshögskolan. Du har också
möjlighet att få grundläggande behörighet för högskolestudier. Det finns ett stort behov av fordonsmekaniker. Genom
olika valbara kurspaket kan du ge utbildningen en egen
profil.

Från 2018 ingår vår personbilsutbildning i ett trepartsamarbete tillsammans med Volvo Cars och Skobes bil.

Vid frågor. Kontakta programansvariga:
Thomas Grahn: thomas.grahn@tranas.se eller 0140–685 35
SYV Alfons Dahlgren: alfons.dahlgren@tranas.se eller 0140-685 13
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Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
• Engelska 5 ......................................................... 100 p
• Historia 1a1 ........................................................ 50 p
• Idrott och hälsa 1 ............................................. 100 p
• Matematik 1a .................................................... 100 p

• Naturkunskap 1a1 .............................................. 50 p
• Religionskunskap 1 ............................................ 50 p
• Samhällskunskap 1a1 ......................................... 50 p
• Svenska 1/Svenska som andraspråk 1.............. 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
• Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden................................. 200 p

• Fordonsteknik – introduktion............................ 200 p

Inriktningar
Personbil 500 p
• Personbilsteknik – introduktion........................ 200 p

• Reparation av personbilar
och lätta transportfordon ................................. 300 p

Programfördjupning 500 p
Det finns kurser som ger ytterligare fördjupning inom
den valda inriktningen. För varje yrkesutgång finns
kurser som ger dig god kompetens. Gymnasieexamen
inom programmet ger dig behörighet till yrkeshögskola.

Du kan också välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola.
Denna behörighet sker inom ramen för programfördjupning och det individuella valet.

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 15 veckor
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